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Usnesení ze zasedání Rady města Janské Lázně 69/22 ze dne 20.01.2022 

 

   Usnesení č. R 705/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   zamítá 
   žádost vlastníka nemovitosti čp. 333 o zařazení mezi objekty mimo svozovou trasu a zůstává mezi ne-

movitostmi, kde je třeba mít odpadovou nádobu, doporučuje řešit odpad s podnikatelské činnosti s 
oprávněnou osobou, tj. se svozovou společností. Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají 
odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se záko-
nem o odpadech. Město Janské Lázně nebude uzavírat smlouvy s podnikatelskými subjekty na likvidaci 
směsného komunálního odpadu z technických a provozních důvodů. 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 706/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   schvaluje 
   pomoc s likvidací odpadu pomocí zaměstnanců technických služeb a to, že v úterý den před svozovým 

dnem svezou popelnice z Lyžařské ulice k Modrokamenné ulici a nejpozději ve čtvrtek dopoledne je 
odvezou na stanovené místo v Lyžařské ulici. Obyvatelé popelnice přistaví v úterý do 14 hodin před 
svozovým dnem na stanovené místo (stanoviště bude zakresleno v mapce a ta vhozena každému do 
schránky). 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 707/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   schvaluje 
   mapové podklady, jako jsou stanoviště kontejnerů na separovaný odpad po městě, místo pro odkládání 

pytlů se směsným komunálním odpadem z nemovitostí celoročně mimo svozovou trasu, kterým je areál 
technických služeb u Kavkazu a stanoviště pro odpadové nádoby v Modrokamenné ulici pro obyvatele z 
Lyžařské ulice (pouze v zimním období). 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 708/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   bere na vědomí 
   přípravu mapových podkladů na svozovou trasu komunálního odpadu, která se řeší se společností 

Transport Trutnov, s.r.o. 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 
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   Usnesení č. R 709/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   odkládá 
   žádost o parkovací místo mezi čp. 36 a hotelem Astoria. 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 710/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   pověřuje starostu města 
   k projednání žádosti o přehodnocení stanoviska k vyklizení části pozemku p.p.č. 282/1 v k.ů. J.L.  na 

Zlaté vyhlídce s právním zástupcem města. 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 711/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   zamítá 
   žádost o finanční příspěvek na poskytnutí ubytování v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad 

Úpou s tím, že by žadatelka měla svoji žádost směřovat na poskytovatele ubytování a Městský úřad ve 
Svobodě nad Úpou z důvodu, že zařízení patří městu Svoboda nad Úpou a bude jejich občankou; v pří-
padě neúspěšnosti připadá v úvahu pouze zápůjčka. 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 

   Usnesení č. R 712/69/22 

   Rada města Janské Lázně 
   pověřuje starostu města 
   k dalšímu jednání s Českou poštou, s.p. o úpravách v návrhu kupní smlouvy. 

   Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
         Termín: 20.01.2022 
   Zodpovídá: starosta 

 
 
 
 
 

Ivo Boleslavský  Ing. Pavel Kout 
místostarosta  místostarosta 

 


